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Assunto:
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Anexos:
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Prezada, prezado,
Segue anexa petição de Pedido de Reconsideração e Resposta aos Oficios n° 4472/2020 e 4474/2020, a ser juntada à
Apuração de Ato de Concentração n° 08700.002871/2020-34.
O documento segue em duas versões:
(1) Uma versão pública, a ser juntada aos autos públicos do processo; e
(2) Uma versão confidencial, a ser juntada aos autos de acesso restrito ao Cade, à Cielo e ao Facebook (a
serem criados nesta ocasião caso ainda não existam).
Solicito, por gentileza, que este e-mail seja respondido com confirmação de recebimento e protocolo.
Atenciosamente,
Henrique Felix de Souza Machado
Associado AsSOciate

040031341 Paraíso SãoPaulo SP Brasil

T. +55 113939 0708 C +55 6199958 1881

As informações dessa mensagem são confidenciais ou privilegiadas e portanto protegidas por lei. Por favor, se recebeu a mensagem por engano,
apague e informe ao remetente.
Information in tJ'iis message is conJldential orprivileged and thusprotected by law. Please, ifyou mistakenly received the message, delete it and
infor,n the sender.

vMCK

PEREIRA NETO MACEDO

AO SENHOR ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, SUPERINTENDENTE-GERAL DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

VERSÃO DE ACESSO PÚBLICO

Apuração de Ato de Concentração n° 08700.00287112020-34
Ref: Ofícios n° 4472/2020 e 4474/2020, de 18.06.2020
Despacho SG no 672/2020, de 23.06.2020

CIELO S.A. ('Cielo" ou "Companhia"), sociedade anônima de capital aberto, com sede na Alameda
Xingu, n°512,21° a 31° andares, Alphaville, Barueri - São Paulo/SP, e inscrita no CNPJ/MF sob
o n°. 01.027.058/0001-91 e FACEBOOK, Inc. ("Facebook" e, em conjunto com Cielo, "Partes" ou
"Requerentes"), empresa domiciliada no exterior, constituída e existente conforme as leis dos
Estados Unidos da América, com sede em 1601 Willow Road, na cidade de Menlo Park, Estado
da Califórnia, código postal 94025, vêm, por meio de seus advogados (Anexo 1), em atenção ao
Despacho

so

n° 672/2020, de 23.06.2020, submeter o presente

PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO, com fundamento no artigo 51, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal
e no artigo 56, § 11, da Lei n°9.784/1999, nos termos a seguir expostos.
Desde togo, com fundamento no Artigo 49, parágrafo único, da Lei n° 12.529/11, e no Artigo 51,
incisos IV, VII e XIV, do Regimento Interno do Cade ("RICADE"), as Partes requerem tratamento
de acesso restrito às informações grifadas em cinza e documentos indicados como
confidenciais ao longo da presente petição, uma vez que dizem respeito a assuntos internos e
estratégicos cujo acesso por terceiros poderia lhes causar graves prejuízos.
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- INTRODUÇÃO
1. Em 18.06.2020, com o objetivo de obter informações relacionadas ao contrato celebrado entre
as Partes destinado a viabilizar a realização de pagamentos por meio do aplicativo de mensagens
do WhatsApp, Inc. ("WhatsApp"), esta d. Superintendência-Geral ("SG") enviou, à Cielo e ao
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ("Facebook Brasil")', os Ofícios n° 447212020/SGTRIAGEM AC/SGA1/SG/CADE e Ofício n° 4474/2020/SG-TRIAGEM AC/SGA1/SG/CADE (Docs.
SEI n° 0769398 e n° 0769447 - "Ofícios"), os quais continham questionário sobre o assunto em
questão. O prazo para resposta a tais Ofícios encerra-se em 03.07.2020, e as Partes vinham
diligentemente levantando todas as informações necessárias para responder aos questionamentos
formulados por esta d. SG de forma tempestiva e satisfatória.
2.

Não obstante, em 23.06.2020 - ou seja, antes mesmo de as Partes terem a oportunidade de

apresentar seus esclarecimentos sobre o contrato celebrado -, esta d. SG deliberou, por meio do
Despacho n° SG n° 665/2020 (Doc. SEI n° 0770953), instaurar procedimento administrativo para
apuração de ato de concentração ('APAC"). Além disso, como será tratado ao longo da presente
manifestação, no mesmo dia, esta d. SG também deliberou, por meio do Despacho SG n° 672/2020
(Doc. SEI n° 0771106 - "Despacho"), adotar medida cautelar, em caráter ex-officio, para determinar
que Cielo e Facebook suspendam integralmente sua "parceria", abstendo-se de ofertar soluções de
pagamento por meio do WhatsApp.
3.

De acordo com a Nota Técnica n° 6/2020/SG-TRIAGEM AC/SGA1ISG/CADE (Doc. SEI n°

0770967 - "Nota Técnica"), a qual embasou o Despacho, a adoção de medida cautelar seria
necessária tendo em vista a alegada presença dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in
mora no presente caso. Isto porque, no entendimento desta d. SG, a "parceria" entre Cielo e
Facebook teria "a potencialidade de gerar efeitos adversos incertos" no mercado de credenciamento
e adquirência de transações, consistentes em possível "desvio de demanda" e perda de
competitividade de concorrentes da Cielo. Além disso, alega esta d. SG que esses efeitos seriam
iminentes e possivelmente irreversíveis, inclusive porque as Partes já estariam implementando a
"parceria", sem submetê-la à aprovação prévia do Cade.
4.

Conforme será brevemente exposto nos subitens a seguir, porém, as Partes entendem,

respeitosamente, que os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora identificados por esta d.
1
Ressalta-se, apenas a título de esclarecimento, que o Facebook Brasil é empresa distinta, sem poderes para receber
citação ou intimação em nome do Facebook Inc., tendo em vista que não se trata de agência/filial/sucursal. Não
obstante, o Facebook Brasil comunicou o Facebook, Inc sobre aludido ofício, a titulo de cooperação.
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SG inexistem, devendo esta d. SG reconsiderar sua decisão, revogando-a imediatamente. É o que
se passa a expor.

5.

Preliminarmente, ressalta-se que a medida cautelar adotada por esta d. SG baseou-se em

assunções equivocadas a respeito do contrato celebrado entre Facebook e Cielo, por ainda não ter
acesso às informações relacionadas ao referido contrato, o que se espera alterar neste momento.
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR
6.

As Partes entendem que os requisitos de fumus boni iuris e de periculum in mora

identificados por esta d. SG em sua Nota Técnica não estão configurados no presente caso.
a) Ausência do requisito de fumus boni iuris: o relacionamento comercial entre Cielo e
Facebook não é um ato de concentração nos termos da Lei n° 12.529/2011
7.

Inicialmente, as Partes ressaltam que o contrato celebrado não configura um ato de

concentração de notificação obrigatória ao Cade nos termos dos artigos 88 e 90 da LDC.
Funcionamento
8.

[ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]

9.

[ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]

10. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
11. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
12. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
13. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
14. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]

Figura 1
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[ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]

15. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
16. [ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]
17. Diante desses elementos, as Partes, respeitosamente, entendem que a operação não configura
um ato de concentração, nos termos do artigo 88 e 90 da LDC. Primeiro, porque o contrato
celebrado entre Cielo e Facebook não envolverá uma fusão, aquisição de participação societária
ou de ativos, incorporação ou criação de consórcio ou joint venture, [ACESSO RESTRITO AO
CADE E Às PARTES]
18. Segundo, porque o contrato celebrado não atende a todos os requisitos para a configuração de
contrato associativo, previstos na Resolução Cade n° 17/2016. [ACESSO RESTRITO AO CADE E

Às PARTES]. Além disso, e mais importante, não é possível afirmar que Cielo e Facebook seriam
concorrentes em qualquer mercado relevante objeto do contrato. Senão vejamos.

ffi

Ausência de empreendimento comum entre as Partes para exploração de atividade
econômica

19. Em diversos casos, esta d. SG já manifestou o entendimento de que a determinação acerca da
existência de um empreendimento comum passa, necessariamente, pela verificação do nível de
cooperação existente entre as partes de um contrato2. Especificamente, trata-se aqui de uma forma
de cooperação empresarial mais intensa, que envolva algum nível de coordenação de atividades,
inclusive em relação a variáveis competitivas, e alguma estrutura de governança (e.g., unidades de
planejamento comum, comitês de governança, dentre outros) a reger decisões conjuntas das
partes3.

2 [O] grau de cooperação entre as partes do contrato surge como elemento essencial para referido exame, de modo a
examinar se o perfil organizatívo do contrato predomina sobre o seu perfil relacional [..1'. (Ato de Concentração n°
08700.002276/2018-84, Requerentes: Tim S.A. e 01 S.A., aprovado sem restrições pela SG). O mesmo entendimento
foi reiterado, pelo CADE, em suas análises do Ato de Concentração n° 08700.005953/2018-16 (Requerentes: Ambev
S.A. e PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda. Aprovado sem restrições pela SG); e do Ato de Concentração n°
08700.002074/2019-13 (Requerentes: Ambev S.A. e Red Buli do Brasil Ltda. Aprovado sem restrições pela SG).
3 Ato de Concentração n°08700.004121/2019-63. Requerentes: AstraZeneca do Brasil Ltda., Bayer S.A., Bristol-Myers
Squibb Farmacêutica Ltda., Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. e Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda., não
conhecido pela Superintendência-Geral, em 17.09.2019, por não atendimento aos requisitos estabelecidos na
Resolução CADE n° 17/2016.
Confidencial e Privilegiado

4

Versão de Acesso Restrito

PEREIRA NETO MACEDO

vMCX

20. Conforme se observa [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES], a operação estabelece
uma mera relação vertical de prestação de serviços diversos [ACESSO RESTRITO AO CADE E
ÀS PARTES].
21. Vale dizer: o contrato celebrado entre Cielo e Facebook preserva a atuação autônoma e
independente de ambas as Partes em atividades distintas, conforme suas estratégias
comerciais, e não impõe a unificação de centros decisórios. [ACESSO RESTRITO AO CADE
E ÀS PARTES], sendo claro que o relacionamento entre essas empresas não envolverá nenhuma
forma de empreendimento comum para exploração de atividade econômica entre as Partes.
[ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
L

Ausência de compartilhamento de riscos e de resultados entre as Partes

22. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
23. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
24. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
25. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
26. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
27. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
28. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
Ausência de relação de concorrência entre as Partes nos mercados relevantes objeto da
operação
29. Por fim, não é possível afirmar que Cielo e Facebook atuam como concorrentes em quaisquer
dos mercados relevantes objeto da operação (art. 21, II, da Resolução n° 17/2016). Como exposto
acima, a operação não passa de uma relação vertical [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS
PARTES]
30. Facebook e WhatsApp não atuam em qualquer aspecto da indústria de meios de pagamento
no Brasil. De fato, é evidente que as empresas só realizam atividades que não se confundem com
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as de uma credenciadora e, exatamente por esse motivo, não são reguladas pelo Banco Central do
Brasil ("Banco Central" ou "BCB")
31. Facebook e WhatsApp continuarão a desempenhar suas atividades atuais e em momento
algum, sob este contrato, passarão a desenvolver, no Brasil, quaisquer atividades associadas às
credenciadoras reguladas pelo BCB, sejam elas o credenciamento de ECs ou a captura de
transações. De fato, como exposto acima, Facebook e WhatsApp passarão apenas a ofertar
um canal adicional para a realização de transações de pagamento entre usuários (P2P) e
entre usuários e ECs (P2M), [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES].
32. Dessa forma, também resta claro que Cielo e Facebook não são concorrentes entre si nos
mercados relevantes objeto da operação.

.Ç

Conclusão parcial

33. Como se observa, a presente operação não caracteriza ato de concentração notificável
previamente ao Cade, nos termos da LDC e da Resolução n° 17/2016. Esse fato, por si só, no
respeitoso entendimento das Partes, deveria ser motivo suficiente para se afastar a verossimilhança
de lesão, ou potencialidade de lesão, a direito, decorrente da operação e, consequentemente, a
presença do requisito de fumus boni iuris no presente caso, ensejando a imediata revogação da
medida cautelar imposta às Partes bem como o pronto arquivamento do APAC. Ainda assim, as
Partes entendem que há outros elementos relevantes que também apontam para a não verificação
desse requisito, como será exposto no subitem a seguir.
b) [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]: o contrato celebrado entre Cielo e
Facebook não envolve exclusividade entre as Partes, [ACESSO RESTRITO AO CADE E
ÀS PARTES e produz eficiências econômicas e benefícios aos consumidores
34. [ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES que não há qualquer exclusividade entre
Cielo e Facebook no tocante à oferta e à contratação dos serviços que são objeto do referido
acordo4. Para além da inexistência de exclusividade formal, inexistem quaisquer elementos
contratuais que autorizem qualquer cogitação no sentido de implicar em uma exclusividade de fato.

[ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]
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35. Note-se, quanto a esse ponto, que, nos termos do Payment Services Agreement (Anexo de
Acesso Restrito 1), o Facebook não faz garantias de volumes mínimos de transações capturadas,
volumes capturados ou usuários5. Desse modo, resta claro que, se por um lado, a Cielo não tem
incentivos para abandonar outros canais de captura de transações (como as "maquininhas" de
cartões) ou mesmo para se abster de explorar outras parcerias similares, por outro lado, o Facebook
tampouco tem incentivos para contratar somente os serviços de adquirência da Cielo.
36. Dessa forma, não há qualquer limitação a que a Cielo preste seus serviços para concorrentes
do Facebook que pretendam ofertar canais transacionais semelhantes ao WhatsApp, ou a que
credenciadoras concorrentes forneçam, o Facebook, os mesmos serviços prestados pela Cielo no
contexto do contrato celebrado, não havendo que se falar em risco de exclusão de concorrentes,
muito menos de possibilidade de redução de escolhas para o usuário.

37. Neste ponto, cabe também observar que, diferentemente do quanto cogitado por esta d. SG
(item 31 da Nota Técnica), a oferta de solução de pagamentos no WhatsApp não será oferecida
apenas a usuários que possuam cartões emitidos pelos bancos acionistas da Cielo, como já
devidamente esclarecido - de fato, o Bradesco, um dos controladores da Cielo, não consta
dentre os participantes, ao menos no estágio atual -, sendo que, por enquanto, cartões
emitidos pelo Banco do Brasil, Nubank e Sicredi poderão ser cadastrados neste aplicativo
para o uso da opção de pagamentos. Nota-se, ainda, a esse respeito que a estrutura para
realização de transações de pagamento do contrato é aberta e interoperável, garantindo aos outros
bancos a possibilidade de participar da operação. [ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]
38. [ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]
39. Por fim, na visão das Partes, não há elementos fáticos ou contratuais que permitam afirmar,
como faz esta d. SG (item 37 da Nota Técnica), que a operação poderia levar a um 'desvio relevante
de demanda" de credenciadoras concorrentes, tornando-as menos competitivas no mercado. Não
bastasse isso, não se pode perder de vista que o relacionamento comercial das partes possua o
potencial de produzir eficiências econômicas relevantes no setor de meios eletrônicos de
pagamento, elevando o bem-estar do consumidor final de forma significativa. De fato, como esta
própria d. SG reconheceu em sua Nota Técnica (item 29), o relacionamento comercial entre Cielo
e Facebook permitirá que o usuário do WhatsApp - leia-se, usuário pessoa física e ECs - tenha à

[ACESSO RESTRITO AO CADE E ÀS PARTES]
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sua disposição um novo canal para a realização de transações de evidente comodidade e facilidade.
Ademais, no entendimento das Partes, o contrato viabilizará a introdução, no setor de meios
eletrônicos de pagamento, de um modelo de negócio inovador o que também beneficia o
consumidor final.
40. Ao final, não há aqui qualquer evidência razoável de efeitos anticompetitivos, ao mesmo tempo
em que os benefícios aos consumidores, ECs e pessoas físicas são de grande monta e claros, em
especial neste momento peculiar em que o Brasil e o mundo estão enfrentando uma crise sem
precedentes, em decorrência da COVID-19. Entendem as Partes, respeitosamente, que se trata do
oposto dos requisitos permissores de uma medida cautelar.
c) Ausência do requisito de periculum in mora: relação comercial entre Cielo e Facebook
não acarreta qualquer risco de lesão irreparável ou de difícil reparação ao mercado
41. A medida cautelar adotada por esta d. SG tampouco se baseia em qualquer risco de perigo de
dano iminente ou potencialmente irreversível evidente.
42. [ACESSO RESTRITO AO CADE E Às PARTES]
43. É improvável que qualquer efeito eventualmente negativo decorra da implementação da
solução em questão, dado os limites em que esta estava operando, especialmente quando se levam
em conta as possíveis eficiências decorrentes da operação, mencionadas acima.
44. Por fim, conforme demonstrado acima, o relacionamento comercial entre Cielo e Facebook tem
por objeto uma relação vertical de prestação de serviços entre as Partes, sendo, portanto, uma
operação plenamente reversível por parte deste e. Cade - diferentemente, por exemplo, de
operações que envolvam a fusão ou a incorporação de empresas. Dito de outro modo, portanto,
este e. Cade não encontraria dificuldades para, caso entenda adequado - o que se admite apenas
por argumento, determinar que Cielo e Facebook retornem suas atividades ao status quo anterior à
operação.
45. Ad argumentandum, em um cenário hipotético em que os efeitos do contrato fossem revertidos,
estes seriam imediatamente cessados, e o mercado voltaria ao seu status quo ante. Os custos de
troca para que consumidores ou ECs simplesmente seguissem com as transações e métodos de
pagamento que sempre utilizaram são inexistentes.
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46. Em síntese, portanto, as Partes consideram que não há qualquer risco de lesão irreparável ou
de difícil reparação ao mercado resultante do contrato celebrado entre Cielo e Facebook que
permita a caracterização de periculum in mora e, consequentemente, a adoção de medida cautelar
por esta d. SG. Ao contrário, ao revogar a cautelar a SG teria a oportunidade de observar os efeitos
do modelo no mercado e, aí sim, fazer uma avaliação. Tudo isso sem nenhum perigo de prejuízo.
Por tudo quanto aqui exposto, as Partes têm confiança que o que se observaria seriam resultados
altamente pró-competitivos e benéficos ao mercado e aos consumidores.
47. Assim, também por essas razões, solicita-se que essa d. SG reconsidere sua decisão no
sentido de revogá-la imediatamente e de prontamente arquivar o presente APAC.

IV - CONCLUSÃO E PEDIDOS
48. Dessa forma, ante o exposto acima, as Partes requerem:
a. A reconsideração, por esta d. SG, da decisão constante do Despacho n° 672/2020,
de 23.06.2020, a fim de que seja imediatamente revogada a medida cautelar
adotada nos termos da Nota Técnica n° 6/2020/SG-TRIAGEM ACISGA1ISGICADE,
uma vez que não há elementos suficientes que caracterizam a existência de
probabilidade de direito (fumus boni iuris) e de risco de lesão irreparável ou de difícil
reparação ao mercado (periculum in mora);
b. O pronto arquivamento do presente APAC - uma vez que, como demonstrado pelas
Partes ao longo da presente manifestação, o contrato celebrado entre Cielo e Facebook
não configura ato de concentração nos termos do artigo 90 da Lei n° 12.529/2011.

Termos em que pedem deferimento.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
Pela Cielo:

p.p. Caio Mário da Silva Pereira Neto
OAB/SP n° 163.211
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Ricardo Ferreira Pastore
OAB/SP no 235.164
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Felipe Zolezi Pelussi
OAB/SP no 310.837
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Gabriel de Carvalho Fernandes
OAB/SP n° 390.911

Pelo Facebook:

Vi

M q úes de Carvalho
á
n° 205.112

Marcela Mattkizzo
OAB/SP no 356.208

T4

Eduardo Frade aodrigue7
OAB/SP no 407.748
OAB/DF n° 27.325

Henriq e Feirix ëza Machado
OAB/SP no 426.765

Paula Pedigoni Ponce
OAB/SP n°422.618
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ANEXO DE ACESSO RESTRITO 1

PAYMENT SERVICES AGREEMENT

